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BENICASSIM, HISTORIA EVENTO

Por ni, partoprenintoj en la 13 Kongreso de la Valen- 
cia Esperanto-Federacio, ĵus okazinta en la alloga kaj 
■ ‘arma Benichssim, estas sendube motivo de orgojlo, pro 
la graveco de ĉi tiu okazintaĵo.

Mi certigas ke, ekde nun, la historiistoj pri la Es- 
peranto-movado ĉe la valencianoj, estabiligos limdifinon 
Inter ĝis Benichssim kaj post Benichssim.

Antaŭ Benicŭssim: Plene "ŝarĝitaj paĝoj pri iniciatin- 
toj, aktivuloj, okazintaĵoj (rememoru la detalan prele- 
gon de Johano A. Gimenez dum la kongreso). Laŭlonge de 
cent jaroj, niaj antaŭuloj rapide kaptis la ideon de Za- 
menhof kaj ĝin disvastigis tra nia tuta geografio, var- 
bnnte por nia Movado milojn da valencianoj, kiuj poste 
grupiĝis en multaj Asocioj kaj Grupoj. Bedaŭrinde, nia 
nacia milito estis forta frapo por la Esperanta agado, 
«ed tuj poste, ĝi vigle renaskiĝis en nia ĉefurbo Valen- 
cio kaj ĉi tie mem refondigis Hispana Esperanto-Federa- 
cio, kiu impulsis tutlanda aktivecon.

Post BenicAssim: Mia devo estas akumuli niajn sper- 
tojn, sukcesaj kaj malsukcesaj, kaj kun la pezo de nia 
respondeco antaŭ la historio, streĉi niajn fortojn por 
trafe atingi la triumfon de nia praktika idealo, ne for- 
gesante la provokon kiu por ni signifas la venonta Uni- 
versala Kongreso en Valencio, dum 1993.

J. PĜrez Sempere 



AKTO DE LA GENERALA ASEMBLEO DE LA
UNUA KONGRESO DE LA VALENCIA ESPERANTO-FEDERACIO

En BenicAssim la tagon 28an aprilo 1990, je la dek- 
unua kaj duona horo, kunvenas Generala Asembleo de la 
Unua Kongreso de la Valencia Esperanto-Federacio. 
Prezidas Johano Antono Gimenez kiu malfermas la kunvenon 
rememorante la 17-an Renkontiĝon de la Valencia Esperan- 
tistaro okazinta en Alacant la 17-an septembro 1989, kie 
oni decidis konstitui Valencian Esperanto-Federacion kaj 
organizi tiun 'ĉi Kongreson. Francisco Sanchez Anton, kiu 
agis kiel sekretario de tiu kunveno, legas la koncernan 
akton, kiu estas aprobata.

Johano prenas la parole^ kaj proponas la akcepton (kun 
eta permuto) de la provisora organiza-kamitato de la 
Federacio, kiel Daŭra Estraro. Sekve restus tiel: 
Prezidanto: Johano Antono Gimenez
Kasisto: Josĝ Aho Belda 
Sekretario: Pascual Pont Martinez

Rilate la voĉdonantojn, teorie devas esti la prezi- 
danto au delegito de ĉiuj grupoj federaciitaj, sed pri 
tio ani diskutos poste kiam oni parolos pri statutoj.

Poste oni klarigas la bezonatan kunlaboron de Valen- 
cio kaj Murcio, tamen leĝe ne povas fariĝi federacio de 
ili kaj unuvoĉe oni decidis ke ankaŭ leĝe estus du 
organizoj, fakte oni klopodus funkcii kiel unu sola.

Johano resumas la statutojn aprobitajn en la kunveno 
de delegitoj de grupoj por demandi al la asembleo 
opiniojn kaj sugestojn. Pluraj samideanoj vigle proponis 
garantii individuajn rajtojn de ĉiuj esperantistoj, kaj 
ankaŭ la neceso eviti burokracion kaj legajn limojn.

Oni rememoras ke ĉiuj havas voĉon en la Generala Jara 
Asembleo. Ke tia voĉo se ĝi estas vera, povas inklini la 
decidon de kiuj havas voĉdonon, kaj ĉefe se la kunsidoj 
estas faritaj en esperanto tiu kiu plej regas la lingvon 
povas konvinki plej facile.

Pepe Pina, nome de la murciaj esperantistoj invitas 
nin al la dua kogreso kiu eble okazos en Alquerias, se 
oni havas la sufiĉajn rimedojn por tranokti. La Valencia 
Grupo klopodis organizi kolektivan vojaĝon.

Vespere, la prezidanto Johano Antono Gimenez, faras 
la sekvantajn konkludojn kiuj estas aprobataj: La daure- 
straro atendos la oficialigon de la Grupo de Callosa de



Segura kaj la Juna Suna. Tiam, kune kun la jam 
oficialigitaj de Valencio kaj Alacant, oni povas 
oficialigi la Federacion de kvar grupoj, lasante 
malfermita la eblecon de posta aldono de aliaj grupoj.

Ankaŭ ani propanas krei en la venonta kongreso 
sekvantajn komisionojn:
- komisiono por tria mondo
- komisiono pri komerco kaj turismo
- komisiono por aranĝi diservojn laŭ la religio de la 
kunvenuloj.
- komisiono pri Universitato.

Samideanoj de Murcio notas ilin por klopodi fari 
tiel, okaze de la kongreso de 1991

VSB2
LA PREZIDANTO

LA SEKRETARIO

Pascual Pontr

Johana Antono Gimenez
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A T E IST T U • 
ATENTU •

laŭ decido dum la unua Kongreso de VEF, tiu ĉi 
VALENCIA LUNO plenumante sian devizon de 
"Esperanto-bulteno de la Valencia Komunumo, 
estas sendata al ĉiuj grupoj kaj izolitaj 
esperantistoj de la komunumo.

Z' —Ciuj kiuj deziras daure ricevi Valencian 
Lunon, devu kumuniki al la redakcio kaj sendi 
la koston de 200 ptoj. al la sekvanta konto:

Sparkaso de Valencio
Urbagentejo n2 9 - Fdo. Catolico

conto n2 0009 3101169604
Valencia Esperanto-Grupo

Valencia-Luno

Ni intencos ke Valencia-Luno aperu regule dum 
februaro - aprilo - junio - oktobro - decembro



SALUTVORTOJEN LA MALFERMO DE LA KONGRESO
Laŭ malnova kutimo, aŭtoritatuloj kaj reprezentantoj 

de esperantaj grupoj, salutis la kongresanojn:
* Augusto Casquero, nome de HEF
* Francesc Colomer, Konsilanto pri Kulturo de Benicassim
* Johano Antono Gimenez, prezidanto de VEF
* Rafael Peris, IFEF, fervojistoj
» F61ix Navarro, ILEI, instruistoj
* Rodolfo Canet, esperantisto de Alacant
* Jose PĜrez, de Valencia Esperanto-Grupo
* Pepe Pina, de Murcio
* Francisco Conejero, de Castello
* Jose M§ Bernabeu, de Callosa de Segura
* Alberto Bermell, de Juna Suno
* Johano Fontecha, Fondaĵo "Fernando Soler"

EN LA CENTRA POSTA OFICEJO
La bildo atestas la momenton kiam oni donis al la 

biblioteko de la Centra Poŝta Oficejo de Valencio, la 
libron AEIOU DE ESPERANTO, de Jose Aho, kaj la revuon 
"Internacia Lingvo" de la Fondaĵo "Fernando Soler". Tiu 
donaco estis farita la pasintan 24-an aprilo okaze de 
parolado de JosĜ Afto pri Esperanto en tia oficejo.



A C E T U t •

S E N D U l !
G A R D U i i
KARTO KAJ KOVERTO KUN SPECIALA POSTA
STAMPO FARITA OKAZE OE NIA UNUA KONGRESO
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En la Valencia-Grupo ankoraŭ restas kelkaj, kiujn vi 
povas aĉeti kiel filatelaĵo, rememorata aŭ por sendi al 
viaj korespondantoj. La kosto estas 50 ptoj. "ciuj karto 
kaj 50 ptoj. ciuj koverto. Petu ĝin al Rafael Peris, al 
la adreso de Valencia-Grupo.
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EK VENONTAN "VALENCIA LUKO" APEROS PLI DA INFORMOJN PRI 
KIA UKUA KONGRESO, INTER ILI:
* LASTAJ ALIĜINTOJ, KIUJ NE APERIS EK LA KONGRES-LIBRO
* EKONOMIA BILANCO DE LA KONGRESO



r O T O R A P U k TŬ PRI
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GRAVA NOTO
DE LA BIBLIOTEKISTO DE VALENCIA-GRUPO

Kiel vi scias, la bibliotekon nun ni estas reformante 
kvankam kun multaj problemoj. Ekzemple, estas necese ejo 
por libroj. Tial ni petas al vi donacon de nova ŝranko 
(pli bone kun vitrino).

Se vi volas kaj povas, bonvolu telefoni en nia horaro 
lundon, merkredon au vendredon, de la 75 ĝis la 9§ 
vespere, aŭ venu rekte al nia ejo, kaj demandu pri la 
bibliotekisto Jorge.

Hi kore antaŭdankas vin!

########################################################

DONACOJ
POR LA UNIVERSALA KONGRESO 

"VALENCIO 93"
Se vi deziras helpi en la financado de la preparlabo- 

roj por la Universala Kongreso de Esperanto kiu intencas 
fari en Valencio en la jaro 1993, vi povas sendi viajn 
donacojn al:

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA
Sparkaso de Valencio
Urbana Marchalenes 0069
c/ Malaga, 37 - Valencia 46009
cuenta ne 006931 0053 7732
GRUPO ESPERANTO DE VALENCIA UK 93

DANKON !!

########################################################

DEZIRAS KORESPONDI

70 geinfanoj (10-12 jaraj) de la kursoj de Esperanto 
de la lernejo Miguel Hernandez deziras korespondi kun 
samaĝaj infanoj de la tuta mondo en Esperanto.

Interesitoj skribu al

Colegio Publico Miguel Hernandez 
Curso de Esperanto 
c/ Esteban Dolz s/n

VALENCIO Hispanio E-46019



ANOJ EL VALENCIA GRUPO • !

VI JAM POVAS/DEVAS PAGI
VIAN 1990—KOTIZOJ

Ĉiuj kiuj pagas per Banko jam pagis. Aliaj 
devas veni al la grupo au sendi la jarkotizon

Ni rememoras ke la kotizo estas 3.OOO ptoj 
por la Plenaliganto kaj 1.500 ptoj. por la 
Simplaliganto, kaj la konto de la Grupo estas:

Sparkaso de Valencio 
Urbagentejo n2 9, Fdo. Cato lico.

konto n2 0009 3101169604
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NOVA ESTRARO DE LA VALENCIA GRUPO
Laŭ decida de la pasinta asembleo

Prezidanto: 
Vicprezidanto: 
Sekretario: 
Vicsekretario: 
Kasisto: 
Librotenisto:
Voĉdonanto:

•l

II

II

Jose PĜrez Sempere
Pascual Pont Martinez
Augusto Casquero de la Cruz
Rafael Peris Solaz
Alberto Bermell Benet
Jose Afto Belda
Johana Antono Gimenez Garcia
Santiago Miquel Planas
Jorge Moragues Penella
Jose Venancio Ferrer Tari n

########################################################

NEIL SALVESEN
LASIS NIN

Pasinta "Valencia Luno" de julio 1989 informis pri 
la vizito al nia Valencia Grupa, de la direktoro de la 
Centra Oficejo de UEA. Nun, bedaŭrinde, ni devas informi 
pri sia forpaso, okazinta la 16-an de marto, kiam li 
estis 45-jara, pro akuta pulminflamo.

Naskita en Londono, diplomiĝis pri Historio en Kem- 
briĝo kaj laboris en Mancestro. Esperantigita en la 60- 
aj jaroj, li aktivis en la loka movado de Mancestro kaj 
en la Esperanto-Asocio de Britujo. En 1985 komencis 
labori por UEA.



KURSOJ DE ESPEJRAUTO

ELX
Antonio Verdu instruas esperanton al kvin gelernantoj en 
sia hejmo. Mi atendas informon pri ĝia progreso.

VALENCIO
D. Felix komencis novan elementan kurson la duan de 
majo. Kiel ĉiam, lunde, merkrede kaj vendrede, de la 73 
ĝis la 93, en la sidejo de Valencia-Grupo.

VALENCIO
Fontecha gvidas novan MEZA KURSO DE ESPERANTO. Bazata en 
"La stultaj infanoj" de A.M. Matute, kiel legolibro, li 
instigas legadon, demandojn, konversaciojn kaj pliam- 
pleksigon de gramatikaj scioj. £iu j merkredoj, de la 73 
kaj duona ĝis la 93, en la sidejo de Valencia-grupo.

########################################################
ANDALUZIA ESPERANTO-UNUIGO 

OFERTAS AL NI 
KAJ NI OFERTAS AL VI

* La diskon LP <longadaŭro) KOSMO-INFANO de la malaga 
muzikisto SOLO, kun modernaj kaj belaj kanzonoj en 
esperanto. Surdiskigita per nova digitala sono-sistemo 
DAT, kiu ebligas la plej bonan sonon.

Prezo: 1.200 ptoj. (Disco + teksto + senda)
* La libron PANDEMONIO, verkita de kunaj hispanaj ver- 
kistoj, kun ricaj literaturajoj premiita ce la Belartaj 
Konkursoj de UEA. Rakontoj de Georgo Kamaĉo, Alberto 
Franko, Ksavero Moleono, M. Angelo Ŝanco kaj aliaj.

Prezo: 700 ptoj. (Libro + sendokostoj)
* l-an INTERNACIAN RENKONTIĜON kaj 8-an ANDALUZIAN KON-
GRESON DE ESPERANTO en Torrox (MAlaga) de la 7a ĝis la 
14a de oktobro 1990. Loĝigo kaj tri manĝoj en tre bela 
Restadejo apud la plaĝo, en 2, 3, 4, 5, 6 aŭ 7-litaj
ĉambroj, ciuj kun necesejo kaj duŝejo. Venu kaj feriuu 
en Torrox, vilaĝo de la Suna Marbordo, kun, laŭdire, la 
plej bona klimato el Eŭropo.

Prezo de la tuta semajno: 14.000 ptoj.

Informoj / Mendoj / Pagoj 'ce:
Andaluzia Esperanto-Unuigo

Poŝtkesto 864
E-29080 MALAGA



HISTORIA ATESTO
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La atestantoj de la I.P.E. kongreso (Internacio de 
Proleta Esperantistaro) kiu en 1937 okazis en Parizo en 
la Domo de la Kemio, estas tre, tre malmultaj! Mi estas 
escepto spite miajn 87 jarojn. Tiu kongreso okazis sam- 
tempe kiel la fama universala ekspozicio kie la pavilo- 
noj de Stalin haj Hitler staris unu antaŭ la alia kvazaŭ 
spitante... Kaj tio sugestis al ni la proksiman militon.

Marcel Boubou estris la kongreson. Mi estis laŭ lia 
deziro protokolisto. Ni tagmanĝis kune.. . en vegetara 
restoracio. Mi ne priskribas la kongresan etoson tute 
akaparitan de la terura civila milito hispana, kie 
Hitler, Musolini, Franko barbare masakris la hispanajn 
respublikanojn. . . Blum kaj Chamberlain malpermesis nian 
helpon... Alia Munich. . .

Fine de la kongreso sidis sur la podio du famaj his- 
panaj kamaradoj: Vilhelmo Bosch kaj Ludoviko Hernandez. 
Hi scipovis esperantan supere. Ili elokvente alvokis 
nin helpi la valorajn hispanajn respublikanojn, veki 
Blum kaj aliajn registaranojn kiuj, praktikante kriman 
neutralecon, fariĝis komplicoj de la teruraj faŝistoj. 
Mi ankoraŭ vidas nian 'ĉeestantaron starantan kaj aplaŭ- 
dantan unuanime Bosch kaj Hernandez! Neforgesebla etoso! 
Mi sciis ke la du famaj oratoroj samtempe brile estris 
tutmonde legitan gazeteton: “Popola Fronto"...

Marcel Boubou baldaŭ skribis al mi bonvoli helpi 
kamaradon Bosch kiu intencis resti en Francio. Mi res- 
pondis pozitive. Bosch loĝis en mia hejmo... kaj poste 
estis kore akceptita de sindonema samideanino en Lour- 
des. Ĉar li parolis tute flue la francan lingvon, li 
rapide trovis laboron... Mi tre ofte renkontis Bosch. 
Ĝis fino de la milito li do restis en Francio. . .

Jean LEZAN

N. de la R.
Tiu atesto aperis en franca esperanta revuo, okaze de 

la freŝdata forpasa de samideana Vilhelmo Bosch. Ni 
opinias ke ĝi estas tre valora por montri al ni la 
internacian signifon de kiuj ankaŭ estis niaj 
samlandanoj.
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ESPERANTON! ! !

ceest u 
aŭskuITu 
demandu 
t>EL t> i 1 vi

merkredaj prelegoj en esperanto

je la 83 vespere
en la sidejo de V.E.G.
Tago; 23 maj oPreleganto: Johano Fontecha Soto 
Temo: Kaŭzoj kaj konsekvencoj en la 

"Malkovro" de Ameriko□ni disdonos fotokopian skizon
Tago: 30 maj oPreleganto: Josĝ Venancio Ferrer 
Temo; Feriu per bicikloParolado helpata de lumbildoj 

muziko kaj afiŝoj
Tago: 13 junio
Preleganto: Pascual Pont Martinez 
Temo; Liberaj pensoj pri transfor-

mado de homara bruo en 
harmon i o

SOVA TELEFON-SUMERO DE VALENCIA ESPERANTO-GRUPO
En ne fiksita, sed. proksina dato, oni ŝanĝos la nume- 

ro de telefono de Valencia Esperanto-Grupo.
Jen la nova numero:

3S4 oo io
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